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E o Trêcho Sêco ? 

Quem trafega pela Belém-Brasília, entre Imperatriz e 
Açailândia chega a espantar-se com o número de caminhões 
e de animais empregados exclusivamente no transporte de 
água, em ambos os sentidos da rodovia. A porta de cada 
casa estão os barris e outros vasilhames à espera da pas- 
sagem do carro abastecedor que, diga-se é de particular, 
agente que vive exclusivamente dêsse transporte. 

É o "Trêcho Sêco", demais conhecida região de apro- 
ximadamente trinfa quilômetros de comprido por outros 
tantos de largo, de cujo sólo não brota a qualquer tem- 
po uma gôta ao menos de água. Poços de mais de 200 pal- 
mos já foram ali tentadas inultimente, pois que o precioso 
liquido não ê encontrado. No Trêcho Sêco o banho é um 
luxo dos mais caros e raros, principalmente naquelas casas 
onde o poder aquisitivo é tão pequeno que o morador mal 
pode adquirir a lata d'agua para matar a sêde. 

Quando passam as chuvas os aterros deixados pelas 
máquinas transformam-se em piscina onde se toma banho, 
lava-se roupa e retira a água para outros serviços domés- 
ticos. De junho em diante dá pena ver-se crianças e até 
adultos dentro daquela sujeira, na tentativa de um banho 
que pode até custar a vida. 

Paradoxalmente, ao longo da BR-14 o Trêcho-Sêco é 
a região de uma das mais exuberantes vegetação. E rara- 
mente outro lugar pode fornecer tanto arroz como ali. Po- 
risso mesmo é uma faixa de terra densamente povoada. 

Porque não se olha para o Trecho-Sêco ? 

É comum anunciar-se verbas astronômicas para o aten- 
dimento a esta ou aquela região produtora que se vê abra- 
ços com problema. Mas não nos parece que a construção de 
açudes ou de poços ou qualquer outro recurso já tenha si- 
do tomado em beneficio da população do Trêcho-Sêco que 
é igualmente a população de uma zona produtora por ex- 
celência. 

Não nos parece tão onerosa e nem tão difícil a solu- 
ção do problema. 

Desde que a Prefeitura se disponha ao entrosamento 
com o Estado ou com o Ministério competente, que no caso 
nos parece ser o da Agricultura, a impressão é de que os 
recursos sairão e a obra será feita. O que está acontecen- 
do é que o problema ainda não foi levado até onde deve; 
e se êle ainda é desconhecido por quem pode resolvê-lo 
não ha porque esperar milagres. O que se faz necessário 
é despertar o interesse dos poderes públicos para a afliti- 
va situação daquela gente que com seu trabalho, com o 
seu suor tanto coopera para a economia do município e do 
Estado. População que também. .. vota. 

Balsas inaugura 

Estádio 

A cidade de Balsas conta- 
rá dentro em breve com se i 
estádio de futebol que será 
inaugurado pela Prefeitura 
daquela comuna no próximo 
dia 13, data de aniversário da 
cidade e. quando se come- 
mora o dia do jpadroeiro da 
mesma, Santo Antônio. 

Grande programação espo*- 
tiva está em mira para a o- 
casião, com a participação 
de selecionados de cidades 
visiuhas e Balsas. 

Caravela detido 

Pa*>s:k»goir«» oondnzíaar- 
mas e nmiiiçào 

Um caravelle da Cruzeiro 
do Sul que rumava a Belém 
ficou mais de hora detido em 
São Luis na semana passada 
quando funcionários da polí- 
cia federal em serviço no 
aeroporto encontraram em 
poder de um passageiro um 
cartucho de balas. Revista- 
da a bagagem do "passageiro 
nela foram encontrados dois 
revólveres 

Distribuição de 
merenda escolar 

Na semana entrante a Pre- 
feitura Municipal iniciará a 
distribuição entre as escolas 
primárias e públicas do mu- 
nicípio de 6.000 quilosde- 
merenda escolar recente- 
mente rdcebidos. 

"Pela sua magnífica po- 
sição geográfica, com a Be- 
lém-Brasília à suas portas, 
com a rodovia para São 
Luis em execução, com as 
suas matas exuberantes, com 
a fertilidade fabulosa de 
suas teras, Imperatriz tem 
tudo para se tornar uma 
das cidades de maior pro- 
gresso no Brasil, dêsde^que 
as suas lideranças se unam 
no único sentido de servir 
à sua comunidade, resolven- 
do os problemas mais pre- 
mentes,entre êle o problema 
da energia elétrica que é fa- 
tor dinamizador dojprogresso. 
Acredito que Imperatriz se- 
rá dentro em pouco tempo 
assunto de jornais de todos 
os Estadus da União, pelo 
progresso que certamente 
virá em tôda a sua pleni- 
tude." 

Estas são as impressões 

deixadas em nossa redação 
por Otávio Roberto Ramos, 
Gerente do Banco Auxiliar 
de São Paulo, em Marília e 
pecuarista [naquela região, 
de passagem por nossa cida- 
de em viagem de férias tam- 
bém dedicada ao campo de 

pesquisas sócio-econômicas 
sob encomenda do Sindica- 
to Rural de Marília, da Coo- 
perativa de Cafeicultores da 
Zona de Marilia e da Fe- 
deração da Agricultura de 
São Paulo. 

O ilustre visitante e pes- 
quisador daqui saiu bem im- 
pressionado com as perspec- 
tivas de nosso desenvolvi- 
mento, entendendo, todavia 
que Imperatriz não dispõe 

de líderes capazes de aglu- 
tinar forças capazes de se 
fazerem ouvidas nos cená- 
rios estadual e federal. 

Técnicos do SEN AM criti- 

cam o Orçamento Municipal 

Causou estranheza aos té- 
cnicos do Senam nesta cida- 
de o orçamento elaborada pa- 
ra vigorar neste exercício no 
município. A estranheza è 
maior ainda quando esse or- 
çamento apresenta um supe- 
rávit de 86 mil cruzeiros, o 
que foi classificado de inédi- 
to na história dos orçamen- 
tos, pois que normalmente as 
prefeituras lutam com a fal- 
ta de recursos para os ser- 
viços programados. 

Em entendimentos com o 
Prefeito Municipal aquel e s 

técnicos estão aconselhando 
a elaboração de uma minu- 
ta de reformulação do orça- 
mento vigente, qual seria 
imediatamente levada à apre- 
ciação da Câmara municipal. 

Ministro da Fazenda Covoca 
Secretário 

O Dr. Wanis Damous, Se- 
cretário da Fazenda do Ma- 
ranhão foi convocado pelo 
Ministro Delfim Neto para u- 
ma reunião em Recife dos Se- 
cretários de Fazenda do nor- 
deste 

Município legaliza Patrimônio 

Carolina fará VJI Fei- 
ra Agro-Pecuária 

Esteve na Secretaria de A- 
gricultura do Maranhão o Dr. 
José da Silva Varão, presi- 
dente do Sindicato Rural de 
Carolina, o qual tratou com 
o Secretário José Ribamar 
Moreira Lima da programa- 
ção da VII Exposição Agro- 
Pecuária da visinha cidade, 
a realizar-se de 5 a 12 de ju- 
lho próximo Trata-se de pro- 
gramação da Secretaria de 
Agricultura em convênio com 
a Prefeitura e o Sindicato 
Rural carolinense 

DE CAROLINA PARA IMPERATRIZ 

Vem Pâsto Sanitário Animal 

Colheu nossa reportagem 
junto à Secretaria da Ad- 
ministração Municipal que 
o prefeito Renato Moreira, 
foi procurado pelo medico 

veterinário Dr. Domingos U- 

birajara, chefe do Pôsto Sa- 

nitário Animal de Carolina, 

o qual comunicou ao chefe 
do executivo municipal a 

transferencia daquela para 
nossa cidade do mencionado 
Posto, por determinação su- 
perior. 

Ante a auspiciosa ^notícia 

está a Prefeitura local tra- 
tando de providenciar casa 

para instalação e funciona- 

mento do referido Pôsto. 

ENCONTRO DE PREFEITOS 

Os prefeitos Manoel Messi- 
as de Sousa, de Sítio Novo 
de Goiás; Adelino Melo, de 
Axixá; José Gomes de Souza, 
de Nazaré; Lourival da Sil- 
veira Milhomem, de Porto 
Franco; Gustavo de Morais, 
de Montes Altos; Paulo de 
Tarso Cruz, de Sítio Novo do 
Maranhão; Levino fde Souza 
Rezende, de Grajaú e Rena- 
to Moreira, de Imperatriz ti- 
veram um encontro no último 
dia 6, nesta cidade, quando 

participaram das solenidades 
inaugurais do Município - Es- 
cola. Os prefeitos fizeram-se 
acompanhar de vereadores 
de suas cumunas.l 

Ao ensêjo eiscorreu-se so- 
bre o SENAM e os objetivos 
de municipio-escola, tendo os 
presentes conhecimento do 
convênio celebrado entre 
aquêle órgão do Ministério do 
Interior e a Prefeitura de Im- 
peratriz.' 

Foram também ajustadas 
providências a serem toma- 
das pelas prefeituras presen- 
tes à reunião visando o com- 
pleto êxito da equipe de té- 
cnicos que ministram o curso. 

Nesse mesmo encontro os 
prefeitos aprovaram uma mo- 
ção de apôio do seu colega 
Renato Moreira às atividades 
do SENAM. A moção foi en- 
dereçado ao Dr. Raul Arman- 
do Mendes, diretor-geral do 
órgão em referência. 

Uma das deficiências 
dos serviços burocráti- 
cos municipais está na 
ignorância da área real 
pertencente a seu patri- 
mônio. Freqüentemente 
dúvidas e até litígios sur- 
gem em face dessa igno- 
rância, pois não consta 
dos anais da Prefeitura a 
existência legal dêsse pa- 
trimônio. 

Sentindo o problema o 
prefeito Renato Moreira 
requereu ao Estado, em 
abril passado, a definição 
dessa área. O processo 
teve seu curso normal a- 
té que agora o Dr. Juve- 
nal Barros, Diretor do De- 
partamento da Terras do 

Maranhão, comunicou ao 
Chefe do Executivo Mu- 
nicipal que referida do- 
cumentação já está em 
poder da Delegacia de 
Terras local para o le- 
vantamento topográfico 
e medição da área pa- 
trimonial. 

Segundo estamos infor- 
mados essa área abran- 
gerá, do centro da cida- 

de, 12 quilômetros em ca- 
da direção, compensando- 
se rumo ao norte a faixa 
que ficaria a oeste da ci- 
dade mas que não pode 
existir pela delimitação 
natuial que sempre exis- 
tiu: o rio Tocantins. 

Ainda com referência 
aos terrenos patrimoniais, 
sabe-se que a Prefeitu- 
ra está fazendo um le- 
vantamento total das áre- 
as ocupadas com benfei- 
torias para o necessário 
cadastramento. É notório 
que a grande maioria dos 
ocupantes dessas terras 
não as têm legalizadas 
o que em conseqüência 
lesa o [fisco municipal em 
milhares de cruzeiros, a- 
nualmente. 

ARAMBURU 

ESTARIA VIVO 

Circulam boatos de que os 
seqüestradores do ex-presi- 
dente Aramburu, da Argen- 
tina teriam declarado que o 
general ainda está vivo e se- 
ria devolvido a seus familia- 
res agora que foi deposto o 
General Ongania. 
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Copa de agonia 

KALAM HELEUTEROS 

Comprou o rádio com o maior sacrifício. 
Mas comprou. 
Nêste mês não haverá o "Tio Patinhas" nem o cinema dos garotos. 

Nem a mulher terá as fotonovelas. Tudo sacrificado em prol do seu pa- 
triotismo esportista. 

Chegou em casa, mostrou o troféu de sua audácia, vestiu a bermu- 
da e atacou. 

Corta pau, emenda fio ... À noite, várias antenas instaladas vertical, 
horizontal, diagonal, cruzada etc., e um painel de controle das mesmas 
dentro de casa. Êie senta para testar o seu engenho. 

O rád;o estruge magestoso e retumbante e a garotinha dêle que esta- 
va quase pegando no sono, assustada, abre a bôca no mundo. A mulher dá 
a maior bronca e o sabor dessa sua primeira vitória é empanado pela ba- 
gunça que, involuntariamente, criru. 

Mas isso passa. Dia três, sete horas êle está firme, frente ao melhor 
som da redondeza - assim ele o considera— para ouvir Brasil e Tchecos. 

Tchecos um a zero. Èle fecha a cara e segura o coração. Será que o 
Brasil vai fazer o mesmo feio de 66? 

O tempo vai passando, o Brasil joga melhor, mas gol, neca. Èle está 
fulo, se estivesse no México, ele ia mostrar ao Pelé, ao Tostão e ao Jair 
como é que se grita pra incentivar. Então quando, êle menos espera, a 
falta. Gol de Rivelino. Èle dá o maior pulo. 

Mas, no salto olímpico, imitando Pelé, a sua mão sobe demais e 
quebra os fios do painel das antenas. A alegria esfria. Fulo, êle começa a 
consertar e perde o gol de Pelé e o outro do Jairzinho. O último ele es- 
cuta, mas já sem graça. O Brasil ganhou. Porém êle não está em condições 
de festejar como pretandia. Está mais grosso que alegre. 

Brasil e Inglaterra 
Agora os fios do painel não correm perigo de quebrar: Êle nunca so- 

freu tanto em sua vida. Pensa até consultar o cardiologista segunda-feira. 
O Brasil joga bem. A Inglaterra joga bem. Èle está confortàvelmente ins- 
talado numa poltrona só dêle, ouvido colado ao rádio. Na mesinha um copo 
com gêlo e uma garrafa de batida. Tem que ver o Brasil ganhar (ou melhor, 
ouvir) no maior conforto. 

Mas. com a tenção dos ataques e contra ataques êle vai esquecendo 
tudo. Copo, gêlo ... A poltrona já está do outro 'lado do radio e ele nem 
sentiu. 

Ura ataque, CombinacSo genial, Tostão atrai dois beques e solta 
para Pelé, — êie sente o col, já está todo levantado, ap lado só com as 
mãos nos braços da poltrona--Pelé de passa jem, estica para Jairzinbo 
e a bomba. Gol do Brasil!!! 

O pulo, êle não sabe como deu. Teve a Impressão que a cabeça 
bateu nos caibros do teto (.e a casa não era baixa rão ) mas — infeliz — 
a cadeira com e impulso do salto, foi projetada para trás a 120 por hora 
e bateu na cluna 

Quando êle caiu no chão-de volta do pulo — o vaso caiu junto. O 
precioso vaso (não era tão precioso assim) da mulher. 

Outra vez ele encara a cara feroz da mulher olhando o par intei- 
ro do vaso. Não serveria mais. Não encontraria outro igual para fazer 
par cora aquele que sobrara. Ela estava sem fala, pois ainda não encon- 
trara o palavrão mais feio para insultar o oesgraçado. 

Mas, pensando bem, até que o vaso servia, ão era mais preciso 
encontrar o palavrão. 

E, serviu. 
Saiu voando como ura bólide e foi esborrachar-se na cabeça do já 

desentusiasraado torcedor. 

Com um bruto galo na cabeça êle, solenemente, prometeu: 

— Não ou^o mais nenhum jôgo nesta droga. Que vão pro inferno 
o rádio, as antenas e a mulher: Só que ele não disse droga nem interno, 
mas se eu dissesse eles não iam deixar publicar 

O Brasil e Romênia êle vai ouvir no alto falante do bar. 

— O — 

Houve uns corocas que pensaram que a BO'EXPO-70 era uma re- 
portegem da Exposição Feira Agra-Pecuária de Imperatriz. Pombas, o 
renórter do jornal é outro, (» cronista se ocupa com uma feita como te- 
ma de seu traba'ho e vêm uns quadr-dos se queimar com um negócio 
que êles nem entenderam, Para ler uma crônica, não basta saber ler, 
mas interpretar e analisar, Principalmente, Interpretar. Por sinal temos 
um curso de madureza aq jí na c dade cujo prafessor de português é dos 
melhores daqui. Senão o melhor, aproveitem, 

— -o — 

E para que todos fiquem avisados, é bom deixar bem claro que a 
crônica, quando não é social, geralmente é ficção O autor pode, quando 
rauite, aproveitar, como tema, um acontecimeito ou procedimento e ,daí 
em diante, a sua imaginação é livre. Mas, como era Imperatriz tudo é 
diferente, acho que se deveria colocar, como na apresentação dos filmes; 
"Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, 

— o — 

Cultura, cult ira que fa'ta estás fazend'»' Oh vós, jovens desta 
terra, que estais cursando os últimos anos do ginásio e colegial, Nãt vos 
contenteis cora o que a escola dá. Leiam, se ilustrem. Procurem saber, 
sempre mais e miis. tjó assim polerão mudar este panorama, Vocês são 
a esperança. 

— o — 

Para terminar, ura lambrete: O desemvolvimento de uma terra está 
na razão direta do gráu de instrução do seu povo e, na razão inversa da 
ignorância. Querem uma prova? contem r número dos que saem foama- 
dos, anualmen-e, das faculdades dos EEUJ, da Inglaterra, da França . , . 
Depois contem os do Brasil. Aí vocês vão ver que progresso não se 
sustenta somente de usinas, fábricas, carros e bois. 

Jovens a palavra é vossa, 

POSTO MARÜDA' 

Lava melhor o seu Carro 

O 'Dia doó 

Ofamoradoó 

Sempre os que amam, nes- 
ta data magnífica, |se envol- 
vem do mais puro aféto para 
dedicar àquele ou àquela de 
quem se enamor.a 

O namoro é o período mais 
belo, em que os casais de 
românticos, vibram por umas 
gotas de carinho; Amar é 
o doder que só tem no cora- 
ção dos apaixonados; Meu a- 
mor é pronunciado às vêzes 
simplesmente, mas quando 
balbuciado é o verdadeiro. 

No dia dos namorados, ôs 
bue só namoram por namo- 
rar ou conquistar, não terão 
a mínima vibração bem pró- 
ximo a êsie dia; Uns termi- 
nam, outros procuram uma 
lareira para aquecer o seu 
gélido coração; Os verdadei- 
ros namorados portam-se co- 
mo os rios em grandes en- 
chentes, transbordando à ex- 
pectativa para o mais con- 
sagrado dia dos corações o- 
cupados por um amor puro, 
sem manchas e sem rancor. 

O rapaz diz: O que vou 
presentear a minha querida? 
A garota o mêsmo! Mas os 
namorados exóticos de hoje, 
já não têm certas afinidades 
de perseverança de viver em 
uma compreensão mútua e 
lisongeira. 

Porém todos se regozijam 

com o dia dos namorados. 

Wanidal... 

Avisamos a nossos dis- 
tintos leitores que esta- 
mos recebendo assinatu- 
ras anuais e semestrais 

Grande Prêmio 

Convidamos os senhores 
portadores de b i 1 h e t e s 
do GRANDE PRÊMIO, do co- 

légio Bernardo Sayão que ti- 
veram a gentil delicadeza e 
fina educação' de esperar 
por êste aviso, a procurarem 
o nosso coordenador, Sr. Ta- 
deu Sarros Dias, a fim de 

que lhes seja RESTITUIDO 
O VALOR DO BILHETE, uma 
vez que não foi possível rea- 
lizarmos o sorteio. O nosso 
coordenador está atendendo 
no diàriamente no Banco 
do Brasil. 

Avisamos que nos respon- 
sabilizamos pelo pagamento 
dos bilhetes vendidos, cujos 
vendedores não tenham feito 
a devida prestação de contas. 

Imperatriz (MAj, ll-06-197h 

A Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Aviso 

de interesse Público 

A Inspetoria Municipal 
de trânsito de Imperatriz 
no uso de suas atribui- 
ções legais etc: Faz sa- 
ciente aos proprietários 
de veículos residentes 
nesta cidade, que desde 
o início do mês em 
curso, está trocando sê- 
los dos veículos emplaca- 
dos em 3.969. Ainda que 
veículos com terminal de 
placas de 4,5 e 6, podem 
trocarem e pagarem su- 
as taxas rodoviária única 
sem multas, até 30 dêste, 
os que não o (fizerem nes- 
te prazo, passarão a pa- 
garem partindo do dia 1.° 
de julho com multa de, 
Cr$ 187,20 (cento e oiten- 
ta e sete cruzeiros e vin- 
te centavos, conforme re- 
gula a lei federal 999 'de 
21/10/69. 

Imperatriz, 1° de junho 
de 1.97o. 

Francisco Paulo Almeida 

Inspetor Municipal 

de "O Progresso Os in- 
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rar obter sua assinatura 
na Tipografia Violeta,com 
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PREFEITOS NO 

24° B/C — São Luiz 

Fomos informados pela Se- 
cretaria da Prefeitura Muni- 
cipal que o prefeito Renato 

Moreira e vários colegas seus 
foram chamados para uma 
reunião, dia 2, no 24^ BC. em 
São Luis, para tratarem de 
vários assuntos ligados ao 

Plano Rondon-70,— inclusive 
a alimentação dos universi- 
tários e sua locomoção. 

o Ir. Vieira, ou no "Es- 

critório Rubens Lima", 

com Jurivê de Macedo. 

Para as cidades de Mara- 

bá, Carolina e Porto Fran- 

co estamos autorizando 

a coleta de assinaturas. 

Alistamento Militar 

sem Multa até dia 30 

Os jovens nascidos em 1952 de- 
vem alistar se para o Serviço Mili- 
tar, cumprindo um dever para com 
a pátria. 

Nas cidades do interior os inte- 
ressados devem p ocurar o seaviço 
de alistamento militar junto às Pre- 
feituras aunicipais. 

Ao que estamos informados, o a- 
listamento será sem multa até o 
próximo dia 30. 

TAL- 

TÁXI AÉREO LONDRINENSE LIDA. 

3as. e 6as. 09,00 horas para Santa Inês e S. Luiz 
3as. e 6as' 15 horas para Grajaú—Barra do Corda—S, Domingos 
as. - 4a3. e síóiíds para Araiuatins—Marabá e Belém. 
Pontualidade-Ta. ifas reduzidas Equipamentos novos 

FONES ICO E IDO 

Edital 

O Doutor José Delfiuo Sipaúba, Juiz de Direito da 2'1 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 22 (viu 
te e dois) do corrente mês, ás 10 (dez) horas, na sala dc 
Fórum, á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presi- 
dência dêste Juizo e pregão de Porteiro dos Auditórios serãc 
vendidos em leilão público os bens adiante descritos, pe 
nberados a FRANCISCO INÁCIO LEITE, na ação executiva 
qne lhe move DAVID OLIVEIRA SANTOS, a saber; Uma [1 
Geladeira, marca Gelomatic, de sete (7] pés. usada, [avalia 
da em Cr$ 500,00 [quinhentos cruzeiros], depositada en 
mãos do Sr. Rubens Lima; 3 (tres] Caixas de Liso-Cilina an 
te catarral, contendo cada caixa 50 [cinqüenta] frascos a 
valiada em CrS 247,00 [duzentos e quarenta e sete cruzei- 
ros], depositadas em mãos e poder ao Sr. Francisco Alves dí 
Freitas. E quem referidos bens quizer arrematar, deverê 
comparecer no local e hora designados, sendo eles entre 
gues a quem mais der e maior lance oferecer, Pagos m 
ato o preço e as custas da arremataçâo. Dado e passadí 
nesta cidade de Imperatriz, aos dois [dias do mês de junhí 
do ano de mil novecentos e setenta. Eu, Raimundo Bandein 
Barros, Escrivão, datilografei e subscrevi. 

JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da Segunda 2^. Vara 

«O PROGRESSO» faz assinaturas 
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Bane - Bane no Mercadinho 

Um morto e seis feridos 

Violento tiroteio entrej 
o comerciante Conrado dei 
Tal e o joalheiro Elias, 
no Mercadinho, cemou a 
morte do primeiro e dei- 

xou feridos mais cinco 
pessoas, inclusive lias 
que se encontra hospita- 
lizado em estado grave. 

Enquanto uns alegam 
que a briga começou por 
intriga envolvendo nome 
de mulheres, dizem outros 

que tudo teve início por 
causa de jôgo carteado, 
que ali se pratica com a 
maior naturalidade. 

Conrado ficou morto 
no local, com tiros e faca- 
da desferida por íGias que 
em troca também rece- 

beu tiros. Balas dispara- 
das pelos pistoleiros atin- 
giram ainda o dono da 
casa, uma moça e ura ga- 

roto de 2 anos, filhos des- 
te, além de um motoris- 

ta que calmamente fazia 
reparos em seu veículo 

nas proximidades do lo- 
cal. 

[ A polícia foi chamada 
ao local onde apreendeu 
dois revólveres Taurus 38 
e uma faca peixeira. Ca- 
da atirador conseguiu de- 
tonar as 5 balas de seus 
revólveres. 

Foi instaurado inquérito. 

Prorrcgada 

a Exposição 

. Tendo em vista a gran- 
de quantidade de oferta 
e procura de gado expos- 
to da 2a. Exposição de- 
liberaram os promotores 
desta a sua prorrogação 
até o dia 9, inclusive, 
dando tempo a que os 
Bancos examinassem as 
propostas. Comenta-se 
que essas propostas su- 
peram aos limites fixados 
para o financiamento. 

Sabe-se também que 
muito gado foijpermuta- 
do por veículos. 

Justiça do Estado do Maranhão 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartorio do 2Q Oficio 

Edital 

O Coutor José Delí no Sipaúba, Juiz de Direito da Segunda Vara 
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, República do Brasil etc, 

FAZ SABÊR, aos que o presente EDITAL de Hasta Pública em Se- 
gunda Praça cora o prazo de \ inte (20) dias virem, nu dele conhscimen- 
to tiverem, que, no dia 23 de junho de 1970 às 10 horas, na Sa^ do 
FÓRUM, será vendido em leilão púbiico, a quem maior preço oferecer, 
o bem penhorado para garantir o pagamento .reclamado na ação execu- 
tiva que LEONCIO PIRES DOURADU brasileiro, casado, comerciante, do- 
miciliado e residente nesta cidade, à iraça Lino Teixeira, s/n", moveu 
contra NEWTON DE JESUS RAMOS brasileiro, casado, comerciante, re- 
sidente e domiciliado nesta cidade, à Avenida Getülio Vargas s/n", a 
saber:— UMA ASA edificada em terreno pertencente à Prefeitura Mu- 
nicipal de Imperatriz, êste medindo quatro metros e sessenta centímetros 
(4,60 Mets,) de frente por trinta (301 ditos de fund", coberta de telhas, 
paredes de alvenaria, piso cimentado com seis (6) compartlraento uma 
porta e um portão de madeira sita nesta cidade, à Trav, Benedito Leite, 
s/n9, limitado o terreno com JOSÉ RODRIGUES O A SlLV^, a direita 
com MELQU1ADES GOMES DA SILVA à esquerda, frente para o Norte 
e fundo para o Sul, e avaliada em quatro mil e quiubentos cruzeiros 
novo (Ncr$ 4,500.00', Quem pretender comprar o dito bem deverá compa- 
recer ao local, no dia e hera designados, a fim de dar sen lanço ao por- 
teiro dos auditórios, que aceitará, o de quem mais oferecer.O comprador 
pagará à banca o preço da arrematação comissão do porteiro, escrivã, 
custas e respectiva arta, E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados e não aleguem ignorância, será o presente ÊDTAL, pu- 
blicado no jornal "(» PROGR '.S >U'', desta cidade de Imperatriz-Maranhão, 
e afxado no lugar de costume, Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos 4 dias de junho de 1970, Eu, Doracilda Ayres e Si va. Escrivã 
Substituta datilografei, 

JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da Segunda (2°) Va ra 

3.129 seíôrs 

no Maranhão 

A Delegacia de Estatística 
do IBGE concluiu seus tra- 
balhos pre-ce. sitários e divi- 
diu o Estado do Maranhão 
era 3.129 setores. Entre os 
129 municípios maranhenses 
destacam-se como de maior 
concentração urbana os de 
Caxias, Bacabal, Imperatriz, 
Codó e Pedreiras; e os me- 
nores são Afonso Cunha, Al- 
deias Altas, Benedito Leite, 
São Felix de Balsas e Tasso 
Fragoso .'que não chegam a 
ter 100 dcmicilios urbanos. 

Terroristas em 

Sucupira do norte 

Noticia-se a prisão no mu- 
nicípio maranhense de Sucu- 
pira do Norte do terrorista 
Hélio Duarte, que se diz in- 
tegrante do grupo chefiado 
por Carlos Marigtíella, recen- 
temente morto em tiroteio 
com a polícia paulista 

Submetido a interrogatórios 
no Quartel da Polícia Militar 
Hélio confessou que estava 
no interior maranhense man- 
tendo contáto com os adep- 
tos do falecido lider terro- 
rista. 

Agora está o DOPS inte- 
ressado em saber quem são 
êsses adeptos do terrosismo 
no Maranhão. 

Tráíego na 

Belém - Brasília 

ESTATÍSTICA NO POSTO DO 

CACAU-RODOBRÁS - IM- 
PERATRIZ MA) 

Mês de Maio 1970 

Caminha — 4.868 

Prancha — 164 
Carro Tanque — 384 

Ôuibus — 309 
Automóvel — 250 

Camionete — 422 

Jeep — 297 

TOTAL — 6.689 veíc. 
Sendo: 3.400 - rumo Norte 

3.289- rumo Sul 

Média diária 223 veículos 

Predominância de veículos 
de São Paulo: 1.964. 

Imperatriz (MA),5/junho/l.970 

Notícias de Marabá 

|IVota« colhidas por nan OBSERVA RR, especial mente 
para ••O Progresso") 

R<»surge o Projeto Belcan 

Viajou na madrugada do dia 2, para o Rio,o Go- 
vernador Alacid Nunes, que na oportunidade se faz asses- 
sorar pelo Diretor do DÈR do Pará, engenheiro Alirio César 
cie Oliveira. O Cel. Alacid manterá &udieucías com o Mi- 
nistros Mario Andreazza e Delfim Neto, com quem tratará 
assuntos relativos à liberação de verbasdestinadas ao Pla- 
no Rodoviário Estadual, que dá prioridade a imediata con- 
clusão do ramal ':para Marabá e o prosseguimento da BR-7() 
rumo ao Xingú, antigo projeto BELCAN, iniciado ainda no 
Governo Aurélio do Carmo. 

A nova sédc do l?aneo do Brasil 

Acha-se inteiramente concluído o novo edifício do Ban- 
co do Brasil nesta cidade, situado à Duque de Caxias, 
966. Dotado de dois pavimentos e construído com requintes 
de luxo e conforto, a nova séde do mais importante esta- 
belecimento de crédito do País na capital da Castanha a- 
guarda apenas a chegada dos móveis e outros equipamen- 
tos para sua festiva inauguração. 

Egoisrao de estrangeiros 
Trabalhadores chegados da Serra dos Carajás, em pa- 

lestra informal com este colunista informam do regime de 
rolha imperante nos trabalhos supervisionados por uma em- 
presa estrangeira naquele pedaço do território nacional. 
Todos os transportes dali e para ali são feitos exclusiva- 
mente via aérea, inclusive pesadíssimas máquinas rodoviá- 
rias e de perfuração. A Serra dos Carajás está transíorma- 
em "terra proibida" e 'ninguém é permitido observar os 
trabulhos que áli se realisam a não ser os próprios traba- 
lhadores em regime de vigilância severa. Não aceitam a 
idéia de abertura de estradas, segundo alegara, para evitar 
a invasão de elementos indesejáveis, marginais, prostituta e 
outros. Entretanto, deante tenacidade, da sagacidade e da 
persistência com que tais elementos sustentam seus pontos 
de vista, uma interrogação paira no ar. Será que além da 
jazida de ferro exista ali também imensos depósitos de ma- 
terial radiodativo que estejam servindo de lastro para os 
grandes transportes aéreos, em suas viagens de volta? 

O futuro esclarecerá. 
A vitoria do Brastl 

Fnquanto redigimos estas notas uma grande passeata 
da juventude percorre as ruas da cidade, na maior iexpan- 
são de alegria por motivo da categórica vitoria do Brasil 
em sua primeira exibição oficial no torneio mundial do Mé- 
xico, contra um adversário da categoria da Checoslová- 
quia, bem superior ao time da Romênia, que os ingleses 
venceram hontem por apenas 1x0. 

O relógio marcava exatamente 7,30 quando Rivelino 
abalou este imenso País com um tento que nos fez lembrar 
aquele de Pelé, em 1958, na Suécia contra o País de Gales; 
tento que tranquilisou os corações de milhões de brasileiros 
e fez renascer nossas mais vivas esperanças de conquistar a 
posse definitiva da cobiçada Taça Jules Rimet. 

Nossa estréa no mundial representou uma surpresa das 
mais gratas para os brasileiros, não tanto pela simples vitó- 
ria mas pola goleada reabilitadora oe nosso time. 

Trans Amazônia causa apreensão 

Deputados do sertão 

apelam ao Ministro 

Na Assembléia do Estado 
os Deputados Orlando Medei- 
ros e Sandes Macedo apre- 
sentaram requerimento enca- 
recendo a intarcessão do go- 
vêrno do Estado junto ao Mi- 
nistro dos Transportes para 
a não modificação do antigo 
traçado da BR-230. 

Acham aqueles "deputados 

que o traçado que ora se 
quer dar à rodovia, saindo 
entre São Raimundo das Man- 
gabeiras e Riachão, prejudi- 
cará muito as cidades de 
Carolina, Balsas e Riachão, 
por êles representadas. 

O requerimento foi acolhi- 
do pela unanimidade dos de- 
putados. 

e L o | a V i a si 

TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS 

bk Viana & Irmão Comércio e Indústria 

TecidDS e Artefatos em Geral. Máquina de Costura, Máquinas de Escrever e Somar. Rádios, radiolas. Gela- 

deiras, Fogões a Gaz e Bicicletas. Vendendo sempre por menos. 

MATRIZ: Rua Godofrêdo Viana, n. 556 — Fone 149 — Imperatriz - Maranhão 

FILIAL: Rua Cônego João Lima, n. 682 — Araguaina - Goiás 



Seqüestrado o Embaixador Alemão 

As 15 horas do dia 11 
foi seqüestrado no Rio;de 
Janeiro o embaixador a- 
lemão no Brasil. O diplo- 
mata teve seu automóvel 
"fechado" por outro de 
onde saltaram homens ar- 
mados de metralhadoras 
Ante o esboço de reação 

do agente federal da guar- 
da do embaixador os se- 
qüestradores metralha- 
ram o automóvel matan- 
do o agente e ferindo o 
motorista, depisdo que to- 
maram rumo ignorado, a- 
pós a mudança de (veícu- 
los, agora já com o diplo- 

mata em seu poder. 
A Chancelaria alemã 

divulgou nota informando 
que espera do Brasil as 
mesmas providências to- 
madas quando do rapto 
do embaixador Elbrich, 
dos Estados Uuidos. 

As barreiras de frontei- 

ras da Guanabara foram 
imediatamente fechadas 
para qualquer veículo e 
as buscas são intensa na 
Guanabara. 

Como sempre acontece 
nesses casos, espera-se 
a troca do embaixador 
por presos políticos. 

Jairzinho parou a Missa 

Numa das igrejas de Belém, 
quando no último domingo 
Jairzinho marcou o gôl do 
Brasil que decretou a derro- 
ta da Inglaterra o padre ce- 
lebrante foi forçado a para- 
lizar por minutos a celebra- 
ção da missa daquele horás 

rio tal o entusiasmo verifi- 
cado fora do templo mais que 
chegou a contaminar os fiéis 
assistentes, a noticia foi con- 
firmada pelo próprio vigáno 
em programa esportivo de 

uma das emissoras de Belém, 

O Pro 
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SESP Fornece 

Reservatórios 

Fundação SESP está dis- 
tribuindo aos interessados 
grande quantidade de lages 
para fossa, assim como re- 
servatórios para água, com 
capacidade para 200 litros. 
A titulo de mão de obra|o 
SESP cobra a cada interes- 
sado cr$ 2,00 pela lage e 
cr$ 3,00 por reservatório. 

Trata-se evidentemente 
de mais um esforço da 
FSESP na ajuda ao sanea- 
mento básico da cidade O 
atendimento ao público es- 
tá a cargo do funcionário 
Sanches, expedieute comer- 
cial. 

'Deó^ile Social 

Dia 13 do corrente, completou 
seus 80 anos o respeitável cidadão 
Antonio Lopes de Carvalho. 

Parabéns. 

Pelo Avro da VARIG, em nosso 
meio o industrial Diomar Luis da 
Silva, que esteve em B elo Horizon 
te tratando da intalação de mais 
uma concessão de veiculos desta 
vez a chevrolet. Aproveitando para 
dar uma ligeira passada por Anápo- 
lis para visitar a sua futura noiva. 
Parabéns pelas duas grandes inicia- 
tivas ao dinâmico homem de negócio. 

Retornando de Brasília aonde foi 
para participar do Congresso Euca- 
ristico a sra. Naroir (KArAJA EX- 
PRESSO), aproveitado para exibir 
juntamente com o seu esposo boni- 
tas rezes de sua fazenda na II Ex- 
posição de nossa cidade. 

Estiveram ligeiramente em nossa 
Cidade os srs. Frederico Martins de 
Azevedo e Raimundo Pereira Brin- 
gel êste ultimo diretor Presidente 
de Comercio de Automóveis MÁ- 
GOPÂR S/Ã. 

Deverá ocorrer por estes dias o 
noivado do nosso companheiro VEI- 
GA (CEM) com uma senhorita da 
nossa sociedade, comenta-se qué tu- 
do deverá ser realizado no mais ín- 
timos circulo de amizade da família 
da senhorita eleita, isto a pedido da 
mesma. 

Quem está para ficar noivo tam- 
bém por estes dias é o Romulo A- 
gostinho (CASA TIM-TIM) com uma 
senhorita da nossa sociedade. Pa- 
rabéns. 

Participaram da II Exposição os 
senhores Otalmir Azevedo, José O- 
limpio Barbosa, João Ribeiro da 
Silva, José Alves Costa (Biô), Ana- 
tólio (ex-prefeito Araguaina), Dr. Do- 
mingps Ubirajara, Ten.' Osvaldo. 

Quem está eufórico é o nosso a- 
migo Edvald (Pernambucana) com o 
nascimento de uma linda garota. 

— o — 

Muito bem feita a cobrrtura da 
Radio Educadora da 11 Exposição, 
parabéns ao Dourado e toda a sua 
equipe, 

Deposto o Presi- 

dente da 

Argentina 

Uma junta militar chefiada 
pelo ueneral Lanusse assumiu 
o governo da Argentina ime- 
diatamente após a deposição 
de ex-presidente Ongania que 
também ali chegara por in- 
termédio da Junta Militar. A 
situação na Argentina che- 
gou a causar apreensão, se- 
gundo o noticiário de Buenos 
Aires, quando surgiu a pos- 
sibilidade de uma reação da 
parte do Governo contra a 
Junta o que felismente não 
aconteceu- 

Sem Candidatos 

para a Ilha 

Da Revista "VEJA1:, n0. 88 
de 13 de maio ultimo trans- 
crevemos: 

"No Maranhão, onde o Gov. 
Sarne yjá decidiu candidatar- 
se ao Senado, a Arena só 
enfrenta um problema: ar- 
ranjar candidatos a deputa- 
tado que tenham penetração 
em São Luis. Só por isso, 
provavelmente, o atual de- 
putado Henrique La Rocque 
não ganhará a outra outra 
cadeira do Senado; atualmen- 
te é o mais votado na ca- 
pital." 

Visitando a 2a. Exposição agro-pe- 
cuáaea estêve em Imperatriz o de- 
putado federal Ary Valadâo, presi- 
dente da ARENA no estado de Goiás. 

Sa. Sxa. levou de Imperatriz a me- 
lhor das impressões pelo elevado 
índice de crescimento da cidade e 
desenvoivimento industrial. 

Pelo mesmo avião seguiu também 
o dr. Raimundo Noleta Filho, que 
deverá demorar alguns dias na ter- 
ra gonçalvina. 

Retornando de São Luis MA), o 
sr, e sra. José Maria Guarinquasi 

Ele conceituado gerente do BÀNCO 
DO MARANHÃO em nossa cidadê. 

Dois milhões por uma Vereador 

Aprovado com 

espora... de metal 

Projeto Rondon em Julho 

Ficou acertada entre a 
Prefeitura e o comando 
do 24° BO em São Luis a 
vinda para Imperatriz de 
6 universitários perten- 
centes ao Plano Rondon. 
Desses universitários 2f— 

rão o levantamento esco- 
lar, dois promoverão o 
planejamento da rede de 
esgotos pluviais e os ou- 
tros dois dispensarão cui- 
dados aos serviços de 
saúde. 

Entre as atrações da 2a. 
Exposição anotamos as elei- 
ções de rainhas. Num dos lei- 
lões promovidos pela can- 
didata Cristina Melo um par 
de esporas ofertada à candi- 
datafoi arremUada em pri- 

meiro lance por dois milhões 
enovamente oferecido à can- 
data. No segundo lance as 
esporas foram arrematadas 
por 500 mil. 

Que se habilitem os fa- 
bricantes de espora! . 

Maranhão 

recebe ajuda 

Noticia o jornal FOLHA DO 
NORTE, de Belém que o Ma- 
ranhão figura entre os Esta- 
dt s nordestinos beneficiados 
com a liberação de recursos 
que chegam a trinta e ch co 
milhões e destinados ao aten- 
dimento às localidades atin- 
gidas pela estiagem. A libera- 
ção da verba foi autorizada 
ao Banco do Brasil pelo Mi- 
nistro Deliin Neto. 

VISITANTE 

Agradecemos a visita a nossa 
redação do Sr. Otávio Roberto Ra- 
mos, do Rotary Clube de Marília no 
Estado de São Paulo e recomenda- 
do pela Loja Vaçônica Brasil II, as- 
sim como pelos diretórios políticos 
de sua terra, 

CARRO ü PROVA DE BALA 

O Presidente Nixon so- 
licitou ao Congresso ^ - 
raericano verba especial 
para a aquisição de car- 
ros à prova de bala para 
o uso dos diplomrtas da- 
quele país. Se aprovada 
averba as primeiras em- 
baixadas contempladas 
serão da américa Latina. 

Rotary cede 

prédio ao Senan 

A diretoria do Rotary Clu- 
be de Imperatriz, num gesto 

altamente simpático cedeu 
seu prédie para a instalação 
e funcionamento do municí- 

pio escola, do Senam. Funt 

cionários de 14 municípios 
estão em Imperatriz partici- 
pando do curso, sendo quer 
só da Prefeitura de Impera- 
triz estão ali 15 funcionários 
das diversn repartições. 

Menção Honrosa 

O vereador Wenceslau Bri- 
to, da Arena de Imperatriz' 
foi aprovado em primeiro lu- 
gar, com menção honrosa, no 
curso feito em Brasília, mi- 
nistrado pelo Senam e desti- 
nado ao preparo dos verea- 
dores. 

O presidente de nossa Câ- 
mara, inclusive, preparou 
uma apostila, do curso que 
freqüentou e que poderá ser 
de grande utilidade a todos 
os edis da região. 

Dr. Carlos de Laet 

Braga 

Recebemos amável carta do con- 
ceituado clínico e cirurgião Dr. Car- 
los Laet de Azevedo Braga, de tra- 
dicional família carolinense e que 
por muito tempo residiu entre nós, 
Hoje dr. Laet exerce sua profissão 
na Capital Federai, no Hospital São 
Vicente de Paula (Taguatinga]. 

Pelas palavras elogiosas a nosso 
jcrnal e para nós altamente encora- 
jadoras, os melhores agradecimentos 

Raptores do Embaixador dão noticia 

Ainda é ccnfusa o noticiá- 
rio sôbre o rapto do embaixa- 
dor alemão no Brasil. O no- 
ticiário radiofônico de ontem 
anunciava que uma voz femi- 
nina indicou à polícia que na 
caixa de esmolas da igreja 
de Santa Monica Jhav a uma 
carta dos raptores, que real 
mente foi encontrada. Divul- 
ga-se ainda que o próprio 
Presidente Medice dirige os 
serviços de rucuperaçâo do 
diplomata, enquanto o Nún- 
cio Apostólico no Brasil pron- 
tificou-se a servir de media- 
dor entre autoridades e se- 

qüestradores. Sabe-se tam- 
bém, mas dependendo de 
confirmação oficial, que os 
sequestradares exigem em 
troca da libertação do em- 
baixador a soltura de 21 pre- 
sos políticos a serem deixa- 
dos em local indicado pre- 
viamente, naturalmente em 
outro país. Tabem circulam 
boatos de que o diplomata 
teria feito uma carta às au- 
toridades brasileiras na qual 
diz que passa bem mais con- 
fia que os brasileros não se 
oponham ao pedido dos ter- 
roristas. 

T. de Contas examinará prestação de Imperatriz 

A administração munici- 
pal de Imperatriz continua 
sem receber as cotas d o 
Fundo de Participação, reti- 
das por determinação do TCU 
por irregularidades verifica- 
das na prestação de contas 
da administração anterior. 
Igualmente não vem rece- 
bendo as cotas do Fundo 
Rodoviário, retidas por de- 
terminação judicial enquan- 

to se apuram irregularida- 
des alegadas na compra de 
um trator para a munici- 
palidade pela importância 
de 132 milhões, para o que 
ficaram empenhadas tôdas 
as quotas dêsse Fundo até 
o primeiro trimestre de 1973. 
A alegação dessas irregula- 
ridades fei feita pela atual 
administração, em juízo, en- 
tre outras coisas pela falta 

de concorrência pública pa- 
ra compra de tão grande va- 
lor, até do que se trata d o 
que se trata de fabricação 
estrangeira e cujas peças 
são de difícil aquisição. 

Quanto ao Fundo de Par- 
ticipação sabe-se ainda que 
é esperada uma comissão do 
Tribunãl de Contas da União 
para exame das prestações 
spentadas ccmo irregulares 


